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Ceny ziemniaków wczesnych rekordowo wysokie
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Mimo coraz większych dostaw rynkowych, ceny ziemniaków wczesnych
utrzymują się na rekordowo wysokich poziomach – podaje IERiGŻ.
Tymczasem stare ziemniaki zniknęły już praktycznie z oferty.
Ceny ziemniaków wczesnych zdecydowanie wyższe niż rok temu. Na przełomie czerwca i lipca
w hurcie wyceniono je na 1,33-1,73 zł/kg. Dla porównania: w ubiegłym roku było to około 0,44 zł/kg.
– W następnych tygodniach ceny spadną, ale ich poziom przypuszczalnie będzie znacząco
wyższy niż w poprzednich latach – prognozuje Wiesław Dzwonkowski z IERiGŻ. – Dostawy
ziemniaków wczesnych z importu w bieżącym roku były mniejsze niż w ostatnich kilku
latach, co też nie jest bez wpływu na wysoki poziom cen „młodych” ziemniaków krajowych –
podkreśla.

Ceny ziemniaków wczesnych

Ceny ziemniaków wczesnych są rekordowo wysokie.

Na jakim poziomie wahał się import ziemniaków wczesnych? W ostatnich trzech latach –
w przedziale 3647 tys. ton rocznie. Od stycznia do kwietnia tego roku sprowadzono do Polski 11,2
tys. t ziemniaków wczesnych. Najwięcej:1,50 tys. t z Egiptu oraz 1,29 tys. t z Maroka. Pozostałe
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przywieziono przede wszystkim z Cypru, Grecji oraz Hiszpanii. A w mniejszym stopniu również
z Belgii, Holandii, Francji i Niemiec.
Ceny ziemniaków młodych na na rynkach hurtowych w pierwszych dniach lipca wynosiły średnio 2,13
zł/kg. To poziom prawie trzykrotnie wyższy niż w ubiegłym roku (0,73 zł/kg).
– Na początku lipca ziemniaki w Broniszach osiągały cenę 2,20-2,30 zł/kg, w Bydgoszczy
1,66-2,00 zł/kg. W Lublinie kosztowały 2,20-2,70 zł/kg, w Łodzi 1,87-2,33 zł/kg, we Wrocławiu
2,00 zł/kg. Natomiast w Rzeszowie 1,60-2,50 zł/kg, w Poznaniu 1,67-2,00 zł/kg i w Szczecinie
1,73-1,87 zł/kg. W tym okresie nie notowano cen „starych” ziemniaków, nie było też ofert
bulw z importu – czytamy w biuletynie IERiGŻ „Rynek rolny – lipiec – sierpień”.
Źródło: IERiGŻ
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